Bilaga 1.
Sammanfattning av resultat och slutsatser av genomförda piloter
Pilotprojekt 1. Scandinavian Silver Eel, Helsingborg
Scandinavian Silver Eel är Nordens ledande producent av hållbart uppfödd ål. Företagets
syfte med att vara med i Vinnovas samverkansprojekt var att bygga upp en akvaponisk
testanläggning för att se om det gick att odla med tomater, sallad och örter samt om det
fanns någon lokal efterfrågan på produkterna. Syftet var också att kombinera växt- och
fiskodling för att rena vattnet och testa om det fanns några regler som hindrade
recirkulering av vattnet i den befintliga fiskodlingen.

Mål med piloten
Målet med försöket är skapa en synergi i produktionen och utnyttja den näring som finns i
fiskvattnet (binda kväve och fosfor) samt spara energi, vatten och näringsämnen Spillvärme
och näring används från befintlig fiskodling för att värma upp och tillföra näring till växterna i
ett lokalt kretslopp. Man vill få igång en hållbar odling av grönsaker som kan säljas till lokala
marknader i anläggningens närhet.

Genomförda aktiviteter
Byggnationen av en pilotanläggning där odling sker i symbios med fiskvatten, koldioxid och
värme från befintlig anläggning är klar. Man har byggt ett nytt växthus för grönsaksodling
och en mindre prototyp av bassäng inne i växthuset för regnbåge. Små tomatplantor har
flyttats ut till de nyuppförda växtbäddarna där man har ett cirkulerande flöde med vatten
från bassängerna. Sex ebb- och flodbord har monterats in med LED belysning för att odla
sallad och örter i. Varm och fuktig frånluft leds från den befintliga ål-odlingen för att ta vara
på koldioxid och överskottsvärme.
I projektet har företaget under 2 dagar medverkat i en personalutbildning hos Spisa i Hejsta
och hos Svensk Akvaponik i växthuset vid Berga Gymnasium som drivs med akvaponik.

Man har även deltagit och ställt ut ål och växter på det stora mateventet i Oxhallen i februari
2018, tillsammans med övriga deltagare i projektet. Eventet besöktes av ca 400 personer.
Tomater från den akvaponiska odlingen har gått på försäljning hos lokal fiskhandlare med
information om hur de har växt och under vilka förhållanden, vilket har varit extra
framgångsrikt under sommaren.
En studie om den industriella synergin har påbörjats i pilotanläggningen av Sammar Khalil
från SLU. En utvärdering sker efter att SSE har gjort färdigt sina mätningar och en intern
utredning med beräkningar har utförts.

Slutsatser av denna fas i projektet
Den akvaponiska odlingen ger mervärden i fråga om hållbarhet till grönsaksodlingen men
kräver en extra kostnad i investeringar och utbildning, där har projektets bidrag varit viktigt.
De ansvariga för piloten var ledningen på Scandinavian Silver EEl, bland annat Richard
Fordhamn samt Thomas Wildig (Arvalla) och Håkan Knutsson (Indepro).

Pilotprojekt 2. Marknadsevent Oxhallen, Helsingborg
Oxhallen är en äldre industrihall som har renoverats och hyrs idag ut till Helsingborgs
Bryggeri och ett antal andra företag. Bryggeriet driver en festlokal och en småskalig
ölproduktion i en separat byggnad.
I projektet sammanförde vi ett antal företag med verksamheten i Oxhallen för att exponera
dem för olika intressenter och stimulera den långsiktiga samverkan (Grönskas grönsaker till
kafeterian, el avfall från bryggeri och fiskodlingen på SSE).

Vid projektets start och i samband med Helsingborgs årliga ljusfestival genomfördes två
stora publika event med ett 30 tal företag och ca 600 personer. Totalt genomförde projektet
5 publika event i Helsingborg, bland annat på Plantans Dag som ägde rum den 8 september.
Samtliga innovationsföretag i Helsingborgs arbetspaket (se Bilaga 2. Företag i testbädden)
men även partners som Spisa, Scandinavian Silver Eel exponerades på dessa event i en nära
samverkan med Helsingborgsbryggeri och Helsingborg stad.
De ansvariga för arbetspaketet var Håkan Knutsson (Indepro) och Christina Zoric Persson
(Helsingborgs kommun).

Pilotprojekt 3: Hydroponisk, underjordisk odling i Högdalen centrum,
Stockholm
Pilotprojektets mål
Målet med piloten var att demonstrera hur en äldre oanvänd fastighet kan förädlas och ge
plats åt en klimatsäker, socialt driven och arbetsskapande odling och hur verksamheten kan
skapa ett mervärde för stadsdelen och berörda partners. De ansvariga för pilotprojektet var
Nya Rågsveds Folkets Hus, Arvalla, Citycon och Waren.

Vad har gjorts?
I en underjordisk kulvert under Högdalen Centrums i Citycons fastighet genomfördes
rengöring och anpassning av fastigheten. Ett ”rum i rum” byggdes upp för att skydda
odlingen. Odlingen av grönsaker drivs med hydroponisk teknik i krukor på ebb- och flodbord.
Spisa biträder med kunnande, utsäde och näringsämnen. Grönsaker har skördats var 5:e
vecka, och beforskats av KTH (Se Bilaga 3. Urban odling och Hållbarhet). De skördade
grönsakerna har använts i egen verksamhet i sociala företaget Andra Varvet samt Nya
Rågsveds Folkets Hus, och testsålts i företagens lokaler till allmänheten. I höstas
installerades en odlingsrobot Farmbot för automatisk sådd och kontroll av växtbäddar.

Projektet har anställt och utbildat två personer som stått långt från marknaden för att
ansvara för driften av odlingen och annan verksamhet i Nya Rågsveds Folkets Hus. Ytterligare

en heltidsanställning övervägs med anledning av automatisering av delar av odlingen och en
ung, arbetslös person med IT intresse beaktas. Ledningen för NRFH, Leif Rönngren och
Magnus Dannqvist, har aktivt och personligen stöttat verksamheten. Projektets
övergripande arbetsmarknadseffekt presenteras mer detaljerat i Bilaga 7. Arbetskraft
Tre större marknadsevent genomfördes i samverkan med Citycon och flera partner, bland
annat två centrumdagar. Anläggningen har fungerat som visningsplats för deltagande
teknikföretag såsom Stockholms Biokolsprojekt och andra partner.
Fyra tematiska besöksprogram har utformats i samverkan med företagsnätverket Cleantech
Högdalen www.cleantechhogdalen.se
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Socialt entreprenörskap
Avfall till energi
Klimatsäker odling
Gröna väggar och tak

Ungefär 2000 personer, representanter för kommuner, myndigheter, frivilliga organisationer
och företag samt ett stort antal boende har besökt anläggningen. Journalister från olika
media, lokala tidningar, radio och vetenskapliga redaktioner har gjort reportage och vi har
fått stor spridning via sociala media.

Utvecklingsplan
Pilotprojektet avslutades med en stor konferens om hållbar odling och cirkulär ekonomi som
samlade ca 100 deltagare. Under konferensen presenterades projektets resultat och
framtidsplaner däribland ett försök till uppskalning av piloten ingår i 2-3 enskilda
anläggningar med möjligt stöd via Vinnova UDI 3, ett utbildningspaket för gröna yrken och
en serie utbildningar för företag och boende inom urbana odlingssystem tillsammans med
projekt Sharing Cities (Viable Cities program) och Stadsbruket (Vinnova).

Pilotprojekt 4. Biokol som filtermaterial i akvaponisk fiskodling, Stockholm
Pilotprojektets mål
Piloten syftar till att återföra näringsämnen och mikroorganismer till biokolet genom att
använda det som ett filtersteg i en akvaponisk fiskodling. Försöket genomfördes i samverkan
mellan företagen Svensk Akvaponik och Ecotopic i samverkan med Odlande stadsbasarer.
Biokol framställs genom att biologiskt material som växtrester, ben mm upphettas i en
syrefri miljö. Processen sker i så hög temperatur att vatten, oljor och andra flyktiga material
förgasas och leds ut ur förbränningskammaren. Det kvarvarande materialet (träkol) har en
rad unika egenskaper. Materialet är mycket stabilt och bryts ner mycket långsamt i naturen.
Materialet innehåller en del näring samt är poröst vilket gör materialet lämpligt som
jordförbättring och gynnar rottillväxt. Inblandning av biokol ökar jordens förmåga att hålla
kvar vatten och tillsatta näringsämnen. Genom att använda biokol i odlingar och offentliga

miljöer kan stora mängder gödning sparas samtidigt som jordkvaliteten ökas. En stor mängd
koldioxid kan på detta sätt tas från luften och bindas i marken under lång tid, en så kallad
kolsänka.

Produktion av biokol i Högdalen
I Högdalen framställs biokol i en pyrolysanläggning av SVOA, Stockhom Vatten och Avfall.
Här kan växtavfall från privata trädgårdar, parker och offentliga miljöer omvandlas till biokol
istället för att brännas eller komposteras. Biokolet används i stadens park och
trädplanteringar. Den gas som bildas vid förbränningen är brännbar och används i
förbränningsprocessen samt för att producera fjärrvärme. Totalt produceras värme för 70
lägenheter.
Förbränningsprocessen har dock några negativa effekter. Materialet blir, tack vare den höga
temperaturen helt sterilt. Detta är bra med tanke på risken för spridning av växtsjukdomar,
ogräsfröer och olika patogener. Vid inblandning av större volymer av biokol i jorden minskar
dock den biologiska aktiviteten och förmågan att omvandla ammonium (växtnäring) till
nitrat (den form av kväve som växter föredrar att ta upp) minskar. Omvandlingsprocessen
sker via olika stammar av bakterier i jorden, dessa avdödas vid upphettning. Mängden
svampar och andra mikroorganismer, viktiga för nerbrytning av blad och annat organiskt
material minskar. Likaså försvinner en del näringsämnen ur materialet via den avgasning
som sker.

Biokol i akvaponisk odling
En akvaponisk odling är en kombination av en fiskodling och en hydroponisk odling av
växter. I växtodlingen, som kan utformas på flera olika sätt, sker via bakterier en nerbrytning
av fekalier och partiklar från fiskodlingen. Den näring som frigörs tas upp av växterna och det
renade vattnet förs tillbaka till fiskodlingen i en slutet system. I ett idealt system balanseras
utfodringen och tillväxten av fiskarna av tillväxten i växtodlingen. Det enda som tillsätts
systemet är fiskfoder och vatten, det enda som tas ut är fiskar (matfisk) och grönsaker/frukt.
Eftersom vattnet från fiskodlingen är mycket näringsrikt så behövs det en stor yta av
växtodlingar för att balansera fiskodlingen. Detta gör att större delen av produktionen utgörs
av grönskaker/frukt, ofta i proportionen 1/10 av fisk/frukt.

Svensk Akvaponik på Berga Naturbruksgymnasium
I Svensk Akvaponiks anläggning på Berga Naturbruksgymnasium i Haninge odlas matfisk
(Oreochromis niloticus, Collossoma brachyopomum) samt olika arter av tropiska fruktträd
(bananer, guava, papaya m.m.). I odlingarna används biobäddar fyllda med inert material
(grus). Ingen jord finns i systemet. Vatten från fiskodlingen fördelas över biobäddarna via
slangar med hål på undersidan (se bild 1). Fiskarna i systemet är växtätande och vattnet
innehåller därför mycket små fibrer och partiklar.

Bild 1. Odling av mangoträd i biobädd. Filterlådor längst upp i bilden.

Pilotprojektets upplägg
Biokol från anläggningen i Högdalen hämtades på plats vid anläggningen. Material togs från
två olika storsäckar med biokol och blandades i en behållare. Biokolet var torrt och med en
materialstorlek varierande mellan 0 (pulver) och 40 mm. Materialet var till stor del förkolat
men vissa större bitar var endast delvis förkolade.

Test 1.
Ett plaströr med nätbotten, 4 mm mesh, fylldes med 1 liter biokol. Röret hölls över en hink
och 10 liter avjonat vatten hälldes genom materialet. Testet upprepades 3 gånger. PH-värdet
mättes i vattnet i hinken. Mängden partiklar uppskattades okulärt.
Resultat: En stor mängd partiklar sköljdes ut i hinken. Mycket partiklar flytandes på ytan. PHvärdet i hinken uppmättes till 7,3 - 7,8. En svag gulfärgning av vattnet syntes när det
besiktades (glasbägare). Viss grumlighet kvarstod efter 30 minuter. Testet upprepades 1
gång med sållat prov, partikelstorlek + 5 mm. Samma resultat men mindre mängd urspolade
partiklar. Många små partiklar verkade finnas kvar i provet efter sållningen.

Test 2.
En plastlåda (se bild 2 och 3) fylldes med 10 liter biokol, ej siktat eller utsköljt. Lådan har ett
utlopp på kortsidan. Lådan placerades ovanför ett glasakvarium (limmat, rengjort med
alkohol). Akvariet fylldes med 100 liter avjonat vatten. Med hjälp av en pump (standard
akvariepump, Fluval powerhead 802) pumpades vattnet upp i lådan och rann sedan tillbaka
till akvariet igen. Vattnet pumpade över filtret under 24 timmar.

Resultat: pH-värdet steg från 7,0 till 7,9. Svag gulfärgning och grumling i vattnet. Ganska
mycket partiklar på ytan. Mycket partiklar på botten av akvariet. Viss kvarvarande
grumlighet efter ytterligare 24 timmar. Ökning av pH-värdet till 8,1 efter 24 timmar med
pumpen avstängd. Detta test utfördes endast en gång.

Test 3.
Lådor med biokol (10 liter i varje, se bild 2 och 3) placerades ovanpå en biobädd. Vatten från
fiskodlingen pumpades via slangar till biobädden. Slangarna leddes över lådorna med biokol
och via små hål (5 mm) på slangens undersida tilläts en del av vattenflödet att rinna till
biobädden via kolfiltret. Arrangemanget beror på att flödet över biobädden är så pass stort
att lådan med biokol lätt skulle svämma över om hela flödet gick via den. Flödet via kolfiltret
mättes till ca 15 liter/timma. Prov från inkommande respektive utgående vatten i lådan
insamlades och analyserades. Prov tog vid flödesstart samt efter tre veckor. Testet
upprepades 3 gånger med nytt biokol för varje test. Tester av ammonium, nitrit och nitrat
samt fosfat uppmättes med spektrofotometer, övriga resultat via inskickade prover till
laboratorium.
Resultat: Samtliga prover tagna vid flödesstart uppvisade en pH-ökning. I två av proven
höjdes pH-värdet från 6,7 till 7,4. I ett prov höjdes värdet från 6,6 till 7,9. I samtliga prover
var det relativt mycket partiklar, 0-1 mm. I prover tagna efter tre veckor syntes ingen
förändring av pH-värdet. Det fanns inte heller några partiklar i dessa prov. Vattnet i
fiskodlingen är normalt svagt gulfärgat varför någon förändring i vattenfärg inte kunde ses.
Halterna av fosfor och kvävefraktioner minskade vid prover tagna vid flödesstart. Även
halterna av övriga näringsämnen, nödvändiga för växter, minskade något i samtliga prover.
Vid prover tagna efter tre veckor var minskningen av övriga näringsämnen mycket liten
medan en kvarvarande skillnad kunde ses för fosfat och kväve. En skillnad mellan startprov
och provet efter tre veckor var att halterna av ammonium och nitrit sjunkit samt att nitrat
halten ökat något.

Bild 2 och 3. Biokolfilter som första rening av vatten från fiskodling till biobädd.

Resultat
En relativt stor del av det biokol som hämtades i Högdalen var mycket finfördelat. Detta gör
att det mycket lätt kan spolas ut ur filtren även vid små flöden. Många små partiklar gör att
det finns en stor reaktiv yta vilket snabbt kan orsaka en förändring av ph-värdet. Biokolets
stora yta gör att alla näringsämnen snabbt kan tas upp och fastna i strukturen. Det är också
en ideal miljö för olika bakterier, naturligt förekommande i fiskvattnet, att etablera sig på.
Dessa bakterier behöver dels en yta att fästa sig på men dom behöver även en kolkäll för sin
ämnesomsättning.
Den mycket finkorniga strukturen gör att även mycket små partiklar (fibrer, bioflockar)
fastnar, vilket både är bra och dåligt. Filtereffekten gör att vattnet som kommer ut är mycket
rent vilket är gynnsamt för fiskarna. Tyvärr gör detta att filtren snabbt sätter igen och måste
ersättas. Om man eftersträvar att ha en hög produktion av näringsrik biokol är detta bra, om
man eftersträvar en stabil filtereffekt för fiskarna är det mindre bra. Små kolpartiklar i
fisktanken kan irritera fiskens matsmältning och slemhinnor och är troligen skadliga i större
koncentrationer.
Resultatet efter tre veckor kan troligen förklaras av att större delen av de kolstrukturer som
initialt tog upp näringsämnen täckts av mikroorganismer och fiberpartiklar. Strukturen kan
även ha mättats med näring men eftersom den absorberande ytan i kolet är mycket stor så
är detta en mindre trolig förklaring. Förändringen av kvävefraktioner överensstämmer väl
med de värden som man ser i nyetablerade akvarier. Nitrifierande bakterier etablerar sig i
akvariets skumgummifilter, eller i vårt fall, i biokolet. De olika bakteriestammarna
(nitrobacter, nitrosomonas m.fl) etablerar sig med olika hastighet vilket gör att det tar ett
tag innan de ha full kapacitet. Den kvarvarande reningseffekten av kväve och fosfor beror
troligen på att detta är bundet till större partiklar vilka fortsätter att fastna i filtret. Troligen
kvarstår en viss reduktion av övriga näringsvärden men för litet för att mätas med de
metoder som används här.

Rekommendation
Biokolet från anläggningen i Högdalen kommer från ett stort antal olika källor. Detta är
troligen förklaringen till skillnaderna i ph-värde mellan de olika proven. Användande av
endast en typ av trä skulle troligen resultera i mer enhetliga värden. Materialet uppvisar
även stora skillnader i hur förkolat det är. Även detta kan resultera i påtagliga skillnader i
vattenvärden. En ofullständig förbränning kan även resultera i att giftiga ämnen, som skulle
förstörts vid fullständig förbränning, finns kvar i materialet. Målarfärg är ett exempel på
detta.
Vid användning av små kolmängder och större mängder fiskvatten (som i detta test) är det
troligen inga problem. Genom att först spola igenom materialet och skölja ut det mest
finkorninga materialet innan man använder det i filtret så slipper man att detta spolas ut i
fisktanken.

Vid användandet av större mängder biokol, som att helt ersätta gruset i biobäddarna med
biokol rekommenderas att:











Använd endast rena träprodukter, se till att förbränningen blir fullständig.
Sålla biokolet. Endast partiklar över 8-10 mm bör användas.
Skölj genom kolet så att mängden finkornigt material blir så litet som möjligt.
Etablera odlings/biokolbäddarna innan fiskarna sätts i tanken. Låt vattnet flöda
igenom systemet under 1-2 veckor. Under denna fas kan man lämpligen tillsätta
nitrifierande bakterier som då hinner etablera sig i bäddarna.
Gör en noggrann vattenanalys. Är vattenvärdena inte optimala, byt vattnet och låt
det flöda genom systemet i ytterligare en vecka. Upprepa analysen. De bakterier som
etablerat sig i biobäddarna kommer inte att spolas ut.
När vattenvärdena är okej, sätt i fiskarna. Påbörja försiktig matning. Mät ammonium,
nitrit, nitrat, syre, ph, konduktivitet. Håller sig vatten värdena inom godkända
gränser, öka sakta mängden foder.
Plantera växterna i systemet. Se till att växterna är anpassade till de värden, främst
pH-värdet, som råder i systemet.

Slutsats
Biokol är ett mycket bra material för förbättring av jordkvalitet och storskalig användning
kan binda stora mängder koldioxid under lång tid. Biokolet är en god källa till näring för
växter men en påfyllnad av näringsämnen och mikroorganismer till materialet gör att större
mängder av materialet kan användas utan att jordarnas mikroflora och näringsinnehåll
påverkas negativt. Biokol som substrat i akvaponiska odlingssystem fungerar troligen
utmärkt men en större noggrannhet bör läggas vid användandet för att undvika stora
svängningar i vattenvärden och vattenkvalitet i initiala skeden.

